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   Tel. 0598 - 61 90 77, e-mail: famlevenga@netvisit.nl

Voorzitter  S. Smid-v.d. Velde 
   Lindenlaan 9, 9651 BG Meeden
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Best.lid SSPV. C. Truin-Folkerts
namens PCOB Molenstreek 11 - 35, 9641 HA Veendam
   tel. 0598 - 45 28 38, e-mail: corriefokke@me.com

Website      https://www.pcob.nl/uw-afdeling/veendam-wildervank-menterw
Webmaster  J. Haan van DaMedia

Rijbewijs-	 Dokter	Wong,	kosten	vanaf	€	50,-
keuring Veendam (komt bij u thuis). Tel. 0598 - 61 92 52

Vergaderlocatie kerkelijk centrum de KANDELAAR, 
 dr. A. Kuyperstraat 46, 9645 AR te Veendam.



Mededelingen bestuur: 

Voorzitterschap:  Onze voorzitter  mevrouw Sjoukje Smid –van der Velde 
is voorlopig niet  in staat haar functie in te vullen. Ze blijft wel bestuurslid. 
Zij is inmiddels opgenomen in het UMCG en wordt daar verder behandeld. 
Het adres is : Universitair Centrum Psychiatrie UMCG, afd. Ouderenpsy-
chiatrie t.a.v. mevr. Sj. Smid, HPC  CC 54, Postbus 11120, 9700 AC te 
Groningen. Een kaartje ontvangen vindt ze ook nu heel mooi !
De heer Gerrit Visscher- van der Zwaag zal voorlopig het voorzitterschap 
waarnemen..  
-----------------------------------------------------------------------------------------
30 jarig bestaan: Op 1 oktober 2022 bestaat onze PCOB afdeling precies 
30 jaar.  Omdat de oktober ledenbijeenkomst samen met de KBO is, vieren 
we dat feit een maand later: op 17 november 2022. Er wordt 1 lid gehul-
digd vanwege haar 25 jarig lidmaatschap en een van de oprichters zal een 
kort woordje spreken . Ook mevr. Ingrid Rep ,directeur van de landelijke 
KBO-PCOB  en regio-consulent de heer Puthaar komen dit feest bijwonen.

Het feestprogramma ziet als volgt uit: 
1 Welkom en opening door de voorzitter.       
2 Een woordje van enkele oprichters in 1992.     
3 Toespraak door mevr. Rep, directeur landelijk bureau KBO-PCOB.  
 4 Aandacht voor de 90 plussers.     
5	PAUZE	met	iets	lekkers	bij	de	koffie/thee.			 	 	 	
6 Digitale quiz.      
7 Toespraak door de heer Jan Puthaar, consulent KBO-PCOB   
8 Rondvraag   
9. Samenzang         
10 Sluiting.  

Hierna is er een gezellig samenzijn met een  hapje en een drankje.   
Vanwege o.a. de voorbereiding in de keuken willen we graag weten 
hoeveel mensen er komen op 17 november 

Wilt u zich daarom uiterlijk 10 november telefonisch of per mail 
opgeven bij de secretaris  of een ander bestuurslid. Bestuur gegevens: zie 
voorin. 



Kerkstraat 35 • Veendam • www.karspotze.nl

Opheffingsuitverkoop
Wintercollectie
tot 50% korting

Bel: 0598-630750

Mededelingen penningmeester :
1. Bericht over deelname aan de kerst-broodmaaltijd van de PCOB:
 Zoals het zich nu laat aanzien kunnen we dit jaar gelukkig weer 

ons Kerstfeest vieren met de PCOB-leden. Tevens organiseren wij 
dan onze kerst-broodmaaltijd. Om e.e.a. goed voor te bereiden, 
vragen wij u zich tijdig, maar uiterlijk woensdag 30 november 

 aan te melden. De kosten voor deelname aan de broodmaaltijd, 
inclusief	koffie	of	thee	tijdens	de	viering	bedraagt	€	17,50	per	

 persoon. Voor degene die een incasso hebben afgegeven, wordt dit 
omstreeks 10 december van de bankrekening afgeschreven, voor 
degene die geen machtiging hebben afgegeven, wordt verzocht 
dit voor 10 december zelf over te maken. U kunt zich aanmelden 
bij de penningmeester, Albert Volders via: telefoon: 624378 of 
e-mail: avolders@netvisit.nl Wij verheugen ons op een zinvolle 
viering en gemoedelijke en feestelijke maaltijd. 

 Namens het bestuur, Albert Volders.

2. In de bestuursvergadering van 6 september 2022 heeft het bestuur 
besloten de contributie voor het jaar 2023 niet te verhogen. Dat 
betekent dat de contributie voor het nieuwe jaar wordt : Leefver-
band : 60,-- Euro en individueel lidmaatschap; 36,-- Euro.   
         



Schippersstraat 16 • Veendam • www.damedia.nl

Bel: 0598 - 625843

U kent DaMedia al, wij verzorgen al jaren dit boekje voor de PCOB.
Maar wat kunnen voor u, als PCOB-lid, betekenen? 

Een paar voorbeelden:
• oude foto’s scannen en printen,
• foto’s van uw (klein)kinderen printen op maat voor een fotolijst,
• oude documenten scannen zodat deze niet verloren gaan,
• computerwerk, zoals instellen van e-mailaccounts, etc.
• printen van (kerst)kaarten, brieven, etc, inclusief versturen indien nodig.

Heeft u voor andere werkzaamheden hulp nodig? 
Bel dan bovenstaand nummer en we zoeken een oplossing.

 Voor leden die hun contributie via automatische incasso laten 
betalen zal dit eind januari 2023 plaatsvinden. Voor leden die 

 zelf overmaken, graag betalen voor 1 februari 2023. 
 Namens het bestuur : Albert Volders, penningmeester.  

Vervoer : Voor vervoer naar en van de bijeenkomsten kunt u bellen naar 
Wiebe	Dijk.	Tel.:	0598	-47.04.12			of	06-	150	72	998	.Kosten	:	€	2,--	heen	
en terug. Te betalen aan de chauffeur. 

Doppenactie : U kunt de doppen inleveren bij of op laten halen door 
Wiebe Dijk, Bocht Oosterdiep 43 C te Veendam. Tel. 0598 -47.04.12 of 06- 
150 72 998.   Of Mail : lendedijk@netvisit.nl . 

Zie ook op de site van de PCOB / internet:  https://www.pcob.nl/uw-afde-
ling/veendam-wildervank-
Ledenwerving : Hartelijk welkom aan een nieuw lid : mevrouw W. 
Koek, Kerkstraat 67 F , 9649 GP te Muntendam.  Daarmee komt het le-
dental op : 194 . Zullen we dit jaar over  de 200 leden komen  bijvoorbeeld 
in november als onze PCOB afdeling 30 jaar bestaat. Moet toch mogelijk 
zijn. 



Adreswijziging : wilt u een adreswijziging tijdig doorgeven aan de le-
denadministratie, de heer Nanno. Levenga, die het weer doorgeeft aan de 
secretaris en aan de coördinator bezorging : de heer Wiebe Dijk. 

Landelijk 
Adres  Landelijk bureau : Seniorenorganisatie KBO – PCOB , Ringwade 
67, 3439 LM te Nieuwegein. Telefoon : 030 – 3400 600  e-mail : info@
kbo-pcob.nl 

Voordelen van uw ledenpas: 
*. Apetito maaltijdservice geeft 10 % korting.  Tel. 0800- 023 29 75 of 
www. apetito.nl/ kbo-pcob
*. Spoorwegmuseum : geeft 40 % korting  tel. 030- 230 62 .06 
* Geeft de ledenpas ook voordelen in Veendam en omgeving ?
 Ja bijvoorbeeld bij Gerards Bloemenkas. Zwembad Tropiqua geeft sinds 
korte tijd geen korting meer. .
*. kijk ook op : www.kbo-pcob.nl/voordeel voor een overzicht van alle 
voordelen . En in het maandelijkse Magazine staan soms ook aantrekke-
lijke aanbiedingen. 
Voor vragen over :                              
  
* wonen, welzijn, zorg, en gezondheid kunt u bellen naar de servicetele-
foon  van de kbo – pcob : 030 - 3400 655  Van maandag tot en met donder-
dag van 10 tot 13 uur. 
*Voor pensioen en juridische vragen belt u op woensdag- en donderdag-
middag van 13 tot 15 uur hetzelfde nummer.  

Speerpunten van de KBO -PCOB zijn : wonen, welzijn en zorg, veiligheid, 
koopkracht. digitalisering en zingeving. 

Oproep voor vrijwilligers kerkdienst 

Voor woon-zorg en revalidatiecentrum Veenkade zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die willen helpen bij de kerkdiensten in Veenkade op de 
zondagmorgen.
Activiteitenbegeleiding Veenkade – tel. 06 – 53 26 75 17 of e-mail : 
ab@zgmeander.nl



Ledenvergaderingen seizoen 2022 – 2023 

Tijdstip : elke 3e  donderdagmiddag van de maand om 14.30 uur  
Locatie : de Kandelaar.  

17 november : Viering van het  30 jarig bestaan van onze PCOB  afdeling.        
15 december : Kerstfeest. m.m.v. mevrouw G. Lenting uit Wildervank . Afsluiting 
met een kerstbroodmaaltijd. Opgave bij de penningmeester voor 30 november. 
(zie onder Mededelingen penningmeester)
19 januari 2023 : Nieuwjaarsbijeenkomst. met het onderwerp : Gebrandschilderd 
glas door de heer Heerssema ..Na de pauze is er tijd om elkaar een voorspoedig 
2023 te wensen met een Nieuwjaarsborrel.

16 februari : ………………………………..
16 maart : …………………………………
20 april : ………………………………….
13 mei : …………………………………..

Invulling februari, maart en april volgt. Een idee ? 
Geef die dan  door aan het bestuur. Alvast bedankt. 

18 mei  2023 : Jaarlijks reisje. 





FAMILIEBERICHTEN :

Mede omdat het bemensen van de lief en leed commissie steeds moeilijker 
wordt, heeft het bestuur besloten voortaan alleen de leden van 80 jaar en 
ouder te noemen. Dus daarmee stoppen we met de regel om ook de 80 min-
ners te noemen. Ook over de leeftijd achter de jarigen wel of niet noemen 
daar komt het bestuur nog eens met u op terug. 

Jarigen november 2022.
Correctie oktober : 8 oktober was mevrouw Rustebiel en niet de heer 
Rustebiel jarig. Alsnog hartelijk gefeliciteerd ! 
 6 nov. : mevr. J. G. van Kampen, Korteleegte 17,9641 PA te Veendam.    
13 nov. : mevr. M. v.d. Laan-Boog, Van Stolbergweg 15, 9641 HE te 
Veendam. 
14 nov. : mevr. B. v.d. Ploeg, Oldenhof 18, 9642 RD te Veendam. 
20 nov. : mevr. J. Tjaberings-Meijer, p.a.: Hendrik Werkmanhof 11, 9646 
DE te Veendam.
21 nov. : mevr. R. Mulder-Hellinga, Borgerspark 64, 9642 LP te Veendam. 
21 nov. : mevr. M. Streefkerk-van Maaren, Schaepmanstraat 21-410, 9645 
HC te Veendam. 

Huwelijksjubileum 
 2 nov. : fam. Zweep, Kleine Vaartlaan 66, 9642 PJ te Veendam..    
30 nov. : fam. Feddes, Langeleegte 2, 9641 GN te Veendam. 
Beide echtparen zijn 55 jaar getrouwd..
De jarigen en de jubilarissen, van harte gefeliciteerd , een mooie verjaardag 
/ feestdag met uw geliefden en hopelijk verder in goede gezondheid. 

De zieken : mevrouw Willy Vos , Rietgors 3 -9 uit Wildervank is na een 
lelijke val opgenomen in de Veenkade Afd. De Munte kamer 1.65 te 
Veendam Wij wensen haar vooral beterschap en veel sterkte. Een kaartje 
zal ze zeker mooi vinden. 
Dat geldt ook voor de niet hier genoemde zieken.
 
Verhuisd : mevrouw Broekema – Mulder  Prins Bernhardlaan 56 te 
Veendam	is	definitief	verhuisd	naar	de	Burcht	in	Hoogezand.	Het	adres	
is  De Burcht, Van der Duyn van Maesdamweg 250, app. 367, 9602 VT 
te Hoogezand. Wij wensen haar daar een goede tijd toe en een kaartje 
sturen vindt ze  mooi. . 



Verslag van de gezamenlijke ledenbijeenkomst KBO -PCOB 

op 13 oktober 2022 in de Kandelaar. 

Foto’s van ons  bestuurslid Corrie Truin  

Welkom en opening.
Waarnemend voorzitter van de KBO, mevrouw Gretha Kappen (vervangt 
Johan Drenth wegens ziekte) kan ruim 50 leden van de kbo-pcob ver-
welkomen.  Ook een welkom aan 2 dames van de Wilde Ganzen die uit 
Amersfoort naar Veendam zijn gereden. De afspraak met de Wilde Ganzen 
was al 3 jaar geleden genaakt maar door o.a. Corona uitgesteld          
 Tevens welkom aan Wim Beens die ons iets zal vertellen over de smartp-
hone.		 						Voorzitter	wenst	ons	een	fijne	middag	toe.	

Wilde Ganzen 
De twee dames, Jansen en van Dalfsen, stellen zich kort voor. Zij hebben 
de nodige ervaring opgedaan in o.a. marketing. Zij gaan een quiz doen en 
vliegen met ons  naar India en Tanzania. Eerst de quiz: met een rode of 
blauwe kaart kunnen de mensen in de zaal reageren op een aantal stellin-
gen.  Enkele stellingen :

1.W.G. steunt groot en kleinschalige projecten . Antwoord : kleinschalige. 
Een voorbeeld :een school in Ghana met een schooltuin 





2.W.G. is opgericht door IKOR of de diaconie van de prot. Kerk.  Ant-
woord IKOR, al vanaf 1957.

3.W.G. Presentatrice op t.v. uit 3 namen kon je kiezen. Antwoord : Nora 
Smit, nu Jacobine Geel. 

4.W.G. voert wel of niet zelf projecten uit. Antwoord ; Niet, maar wel le-
vert ze, waar nodig de kennis. In 2021 werden 283 projecten uitgevoerd. 
Vooral in Afrika. 

Een belangrijke stelregel voor de Wilde Ganzen is :Geef de mensen 
geen vis, maar leer ze zelf vissen. Wel is er (accountants)  controle op 
de activiteiten. 

5. W.G. is wel of  niet afhankelijk van overheidssubsidies. Antwoord : niet.
W.G. ontvangt het geld van o.a. schenkingen, fondsen en giften van par-
ticulieren. Ook schenkingen via een testament, .Soms aftrekbaar voor de 
belasting. (Anbi status).



Pauze In de pauze worden tasjes met folders en zeepjes uitgedeeld.  

Na de pauze gaan we vliegen naar India (8 uur) en Tanzania (3 ½ uur) 

India : Na China het grootste land ter wereld m.b.t. inwoneraantal: 1.3 mil-
jard. Godsdienst: Hindoeïsme Grote tegenstelling rijk -arm.. Wilde Gan-
zen zet zich in voor vrouwen die door overlijden van hun man of andere 
oorzaak alleen komen te staan. Elke vrouw krijgt een stukje land waar een 
huisje op wordt gebouwd (kosten :1450 Euro) Met een stukje grond er bij 
voor verbouw van groente enz. 

Tanzania: Grenst aan veel landen. 30% van de bevolking leeft van 1 euro 
per dag, Het is een nomadenvolk. Houden veel geiten en koeien voor hun 
levensonderhoud. . Met een waterproject in Kifuruga probeert W.G. het 
leven van vooral vrouwen en meisjes te verbeteren. Zo worden waterleidin-
gen aangelegd. Daardoor kunnen meisjes naar school i.p.v. 3 keer per week 
water sjouwen van grote afstand. En de mannen bouwen o.a. huizen.

De naam : Wilde Ganzen komt van : ganzen vliegen in V vorm. Ze wis-
selen steeds van positie. Zo helpen ze elkaar. 
Voorzitter dankt de beide dames en wenst hen een goede reis terug. Wilde 
ganzen krijgt een donatie van de beide bonden a 100 Euro. + een deurcol-
lecte. Opbrengst :  178,35 euro             

Smartphone Tot slot komt de heer Wim Beens met een korte informatie 
over smartphones en alle wat er mee te maken heeft. Iedereen kan een fol-
der meenemen. Meer weten : elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur inloop-
spreekuur in de Basis (Compaen). Wordt vast nog vervolgd.  

Sluiting :

Voorzitter sluit de middag af met het gedicht : Naastenliefde. Zij wenst 
ieder wel thuis. 



Verslag ouderenmiddag d.d. 12 oktober 2022 in de foyer van 

Cultuur- en Congrescentrum vanBeresteyn te Veendam.

Om 14.00 uur opent onze voorzitter Gerrit Kempers de middag door de 
47 bezoekers van harte welkom te heten en daarna even stil te staan bij de 
mensen, die door ziekte deze middag niet aanwezig kunnen zijn.
Vervolgens is het woord aan burgermeester Link van de gemeente Veen-
dam. Hij benadrukt, dat de gemeente Veendam het welzijn van de ouderen 
erg belangrijk vindt om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. De gemeente Veendam probeert zoveel mogelijk activiteiten te 
ontplooien om de oudere
jongeren in beweging te houden. Hierbij valt te denken aan het Leer- en 
Sportpark en het mooie Borgerswold waar veel te doen is.
Hierdoor kunnen ook contacten gelegd worden, waardoor de kans op een-
zaamheid vermindert.
De burgermeester wenst ons allen veel plezier en woongenot in de gemeen-
te	Veendam	en	wenst	ons	een	fijne	gezellige	middag	toe.

Na de bedankwoorden aan de burgermeester is het tijd voor het eerste mu-
zikale optreden. Zangeres Janneke de Roo uit Emmen laat ons drie kwar-
tier genieten van veel herkenbare liederen zoals: Brandend Zand, Blauwe 
korenbloemen, Espresso Italiano , medley van bekende
vrolijke Nederlandstalige liedjes en het mooie lied Het huisje bij de brug.
Daarna	is	de	pauze	met	koffie/thee	en	een	plak	cake.
Na de pauze treedt duo MaJa uit Groningen voor ons op. Hun afwisselend 
programma wordt erg gewaardeerd zoals liederen o.a. van Jim Reeves, 
Elvis Presly, Cliff Richard, Wim Sonneveld, Simon en Garfunkel en Henk 
Wijngaard.
Ze sluiten hun optreden af met het indrukwekkende Imagine van John Len-
non.

Tegen 16.30 uur sluit onze voorzitter de middag af en bedankt een ieder 
zijn/haar inbreng. De bezoekers en het bestuur van Stichting Senioren Plat-
form Veendam zien terug op een  hele gezellige middag, die mede mogelijk 
gemaakt kon worden door de ontvangen subsidies van: RCOAK, Nedmag, 
Stichting Wildervankfonds, Kars Potze en de gemeente
Veendam.



Puzzel  november 
ingezonden door ons bestuurslid Nanno Levenga.



Voor veel leden is een puzzel oplossen ook in deze tijd, een zinvol en 
mooi tijdverdrijf. Even de gedachten anders gericht en het scherpt je 
denkvermogen ook nog. 

Oplossing puzzel oktober is : aartsengel. De goede oplossing kwam van 
mevr. Gea Nieborg.. Gefeliciteerd. ! 

Allerlei

* Oplossing  kruis de juiste betekenis aan :

1. Moraal      = hoogtepunt  zedenleer  inhoud                
2. Verknocht =  bedorven  verbolgen  gehecht 
3. Ontstentenis    =  afwezigheid  ontevredenheid  verwarrend 
4. Domicilie     =  gedweeheid  woonadres huiselijkheid
5. Naasten      = in bezit nemen  liefkozen  verblijfplaats 
6. Heikel      = afkeer  hachelijk  onverwacht
7. Liga      = bestuursraad  samenzwering      verbond.   
8. Resideren      = heersen    wonen  trillen 
9. Wederwaardigheid = ervaring aanspreektitel   bericht
10. Digniteit  = bescheidenheid  waardigheid     eerlijkheid  
 

*Iets anders                 
Het onderstaande gedicht is geschreven door Jamala, Oekraïense zangeres. 
In dit lied vertelt zij over de deportatie van 240.000 Krim-Tataren naar 
Centraal-Azië door Jozef Stalin. Ook haar familie had hieronder te lijden. 
Haar grootmoeder Nazikhan was begin 20 toen ze met haar kinderen werd 
ontvoerd. Een van hen overleefde dat niet. Jamala vertegenwoordigde Oe-
kraïne op het Eurosongfestival 2016 in Stockholm. Ze is in 2022 met haar 
kinderen naar Turkije gevlucht en zet zich nu in om de oorlog onder de 
aandacht van de Europeanen te blijven houden. Daarvoor was zij op 1 mei 
2022 te gast in het tv. programma  College Tour. 



Het gedicht

1 Wanneer vreemden komen - ze komen naar je huis
Ze vermoorden iedereen en zeggen : “We zijn niet schuldig” Niet schuldig. 

2  Waar zitten je gedachten. De mensheid huilt.
Jullie denken dat je God bent . Maar iedereen sterft.
Verslind mijn ziel niet, onze zielen.

3 Ik kon mijn jeugd er niet doorbrengen, omdat je mijn vrede hebt 
afgepakt. (2 x) 

4. We kunnen een toekomst bouwen waar de mensen vrij zijn.
Om te leven en lief te hebben  de gelukkigste tijd. 

5. Waar is jouw hart mensheid sta op 
Jullie denken dat je God bent  maar iedereen sterft
Verslind mijn ziel niet onze zielen. 

6. Ik kon mijn jeugd er niet doorbrengen
Omdat je mijn vrede hebt afgepakt. (2 x)    
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Doppenactie: 

Zolang er geen 
bijeenkomsten zijn kunt u 
de doppen inleveren bij of 
op laten halen door Wiebe 
Dijk, Bocht Oosterdiep 43C 
te Veendam.  

Tel. 0598 - 47 04 12
of 06 - 15 07 29 98 

Mail: lendedijk@netvisit.nl 



Molenstreek 7 - Veendam 
Telefoon 06-138 38 611    

kantoor@haarstudionauta.nl 
www.haarstudionauta.nl

HAAR- EN HOOFDHUIDPROBLEMEN 
HAARWERKEN 

ONTSPANNINGSTHERAPIE 



AGENDA

17 november 
Viering van het  30 jarig bestaan van 
onze PCOB  afdeling.

15 december
Kerstfeest m.m.v. mevrouw 
G. Lenting uit Wildervank

19 januari 2023
Nieuwjaarsbijeenkomst

Droomt u van een nieuwe
badkamer of keuken?
Ziet u op tegen een klus in
huis?

Dirk Smid is van alle markten thuis!

keukens / badkamers / dakwerken /
schoorsteenreparaties / ramen en 
kozijnen / vloeren / en veel meer...

Kerkstraat 6, 9636 AC Zuidbroek
Telefoon: 0598-627033 / 06-30910842
E-mail: bouwservicesmid@gmail.com

Internet: www.bouwservicesmid.nl


